
 

 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561-2580) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวทิยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การ
ปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความเปนสากล  ไดชี้ชัดถึงความมุงหวังที่จะ
นําพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณกาวสูสากล  รวมถึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีจะประกาศใหป 2561 เปนปแหง
การกาวสูสากล  
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การปฏริูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพ่ือมุงสูความเปนสากล  
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มิติประสิทธิผลตามพนัธกิจ 

หลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล

มิติคุณภาพการใหบ้ริการ

นกัศึกษามีทกัษะการเรียนรู้

สมยัใหม่ที�นาํไปประยุกต์

ใชไ้ด ้

มิติการพฒันาองคก์ร   

มีสิ�งสนบัสนุนการเรียนรูส้มยัใหม่อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม

มิติประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   

มีระบบการเรียนการสอนที�ทนัสมยั เป็น
สากล และส่งเสริมนวตักรรม

ประเด็น

ยุทธศาสตรที์� 3

 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการสมยัใหม่เพื�อมุ่งสู่ความเป็นสากล

 
 
 

โครงการสัมมนากลยุทธการกาวสูสากล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

  
หน้า 1  
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• 1. รอ้ยละของหลกัสูตรที�ผ่านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหรือเทียบเท่า   

ระดบัดี  2. คะแนนเฉลี�ยผลการบริหารจดัการหลกัสูตรโดยรวม 

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที�  1

• 3.  รอ้ยละของผลการดําเนนิงานตามตวับ่งชี� การดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  4. จํานวนหลกัสูตรที�ปรบัปรุงหรือเปิดใหม่ตาม

ความตอ้งการของสงัคมหรือตอบสนองการปฏิวติัอุตสาหกรรมยุคที� 4 หรือตรงกบั

Requirement ระบบมาตรฐานนานาชาติ 

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 1 (ต่อ)

• 5. รอ้ยละของนกัศึกษาทุกหลกัสูตรที�สอบผ่าน Exit Exam/ใบประกอบวิชาชีพ 

/Comprehensive Exam 6. รอ้ยละของรายวิชาที�มีการประเมินผูเ้รียนแบบ 

Formative Assessment รายหวัขอ้/รายสปัดาห ์7. คะแนนผลการดําเนนิ 

งานดา้นผลที�เกิดกบันกัศึกษา 8. คะแนนผลการดําเนนิงานดา้นการประเมินผูเ้รียน  

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 2

• 9. รอ้ยละของรายวิชาที�มีการนาํนวตักรรมไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 10.
คะแนนผลการดําเนนิงานดา้นสาระของรายวิชาในหลกัสูตร  11. คะแนนผลการ

ดําเนนิงานดา้นการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 3 

 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการสมยัใหม่เพื�อมุ่งสู่ความเป็นสากล
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• 12. รอ้ยละของอาจารยที์�มีคุณสมบติัผูส้อน (Descriptor) ผ่านเกณฑ ์UK 
Professional Standards Framework ตั�งแต่ระดบั Associate 
Fellow ขึ� นไป 13. จํานวนสถานประกอบการในระดบัชาติหรือนานาชาติที�เจา้ร่วม

โครงการสหกิจศึกษา

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 3 (ต่อ)

• 14. จํานวนผูเ้รียนที�เขา้ร่วมการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทํางาน (ระบบสห

กิจศึกษา) มีเพิ�มขึ� น 15. รอ้ยละของหลกัสูตรที�ส่งเริมความเป็นนานาชาติ 

(Bilingual/English program/International program) 

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 3 (ต่อ)

• 16. รอ้ยละของบณัฑิตที�ผ่านเกณฑก์ารทดสอบภาษาองักฤษ (Exit Exam) ตาม

มาตรฐาน CEFR ตั�งแต่ระดบั B2 ขึ� นไป  หรือ TOEIC ตั�งแต่ 550 คะแนน ขึ� นไป

17. รอ้ยละของบณัฑิตที�ผ่านเกณฑก์ารทดสอบดา้นการใชภ้าษาไทย (Exit Exam)

18. รอ้ยละของบณัฑิตที�ผ่านเกณฑก์ารทดสอบดา้นทกัษะดิจิทลั (Exit Exam) 

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 3 (ต่อ)

• 19. คะแนนผลการดําเนินงานดา้นสิ�งสนบัสนุนการเรียนรู ้

ตวัชี� วดั
เป้าประสงค ์ 

ที� 4

 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการสมยัใหม่เพื�อมุ่งสู่ความเป็นสากล
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เป้าประสงค์ กลยทุธ์

1. หลกัสูตรการเรียนการสอนผ่านเกณฑม์าตรฐานระดบัชาติและ

ระดบัสากล

1. ปฏิรูปการจดัการศึกษามุ่งเนน้คุณภาพบณัฑิตโดยปรบัปรุง

หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะ

หลกัสูตรที�ส่งเสริมนวตักรรมและความตอ้งการของสงัคม  

รวมถึงกําหนดเกณฑม์าตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาใหเ้ป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานระดบัชาติและระดบัสากล ทั�งระดบัปริญญา

ตรีและระดบับณัฑิตศึกษา

2. ส่งเสริมและปรบัปรงุหลกัสูตรใหมี้ลกัษณะเป็นสหวิทยาการ-

Dual degree ,International program , 
English program/Bilingual , ความเป็นสากล และ

ความเป็นผูป้ระกอบการ

2. นกัศึกษามีทกัษะการเรียนรูส้มยัใหม่ที�นําไปประยุกต์

ใชไ้ด้

3. มีการวดัและประเมินผลการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื�อง 

(Formative Assessment)

3. มีระบบการเรียนการสอนที�ทนัสมยั เป็นสากล และส่งเสริม

นวตักรรม

4. ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที�มุ่งเนน้ใหน้กัศึกษามีทกัษะใน

การคิด การวิเคราะห ์การสงัเคราะห ์การคิดนอกกรอบ การคิด

เชิงนวตักรรมและทกัษะการปฏิบติั  รวมถึงคณาจารยมี์การ

พฒันาทกัษะและความรูด้า้นการเรียนการสอนที�ต่อเนื�องและ

เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรู้ปแบบและวิทยาการสมยัใหม่เพื�อมุ่งสู่ความเป็นสากล

 ดังนั้น เพ่ือใหสํานักวิชา โครงการจัดตั้งสํานักวิชา และหนวยงานสนับสนุนท่ีเก่ียวของ  มีกลยุทธท่ี
ตอบสนองตอนโยบายดังกลาว  จึงไดจัดการสัมมนาระดมความคิดในหัวขอกลยุทธการกาวสูสากลข้ึนณ โอกาส
นี้  เพ่ือนําผลการสัมมนาท่ีไดมาสรุปเปนขอเสนอของท่ีประชุมในการท่ีจะเดินหนากาวสูสากลตอไป 
 
2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือระดมความคิดและพัฒนากลยุทธการกาวสูสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ของสํานักวิชาและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. เพื่อใหไดขอเสนอกลยุทธการกาวสูสากลท่ีเปนรูปธรรมจากท่ีประชุม 
 
3. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและทีมงานประกอบดวย 
- อธิการบดี          1  คน 
- รองอธิการบดี และผูชวยอธิการบดี    11   คน 
- คณบด ีรองคณบด ี      26  คน 
- ผูอํานวยการศูนย สถาบัน และโครงการ    15  คน  
- ผูกํากับดูแล ทีมงานบุคลากรจากศูนยกิจการนานาชาติ 

และทีมงานบุคลากรจากศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน   6  คน 
- ทีมงานบุคลากรจากสวนแผนงานฯและชางเทคนิคศูนยบรรณฯ   9  คน 
- พนักงานขับรถ        4    คน  

                          รวมทั้งสิ้น           72       คน   
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4. ผลผลิต/ผลลัพธ/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ผลผลติ/ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. มีการจัดการสัมมนาระดมความคิดหัวขอกลยุทธการกาวสูสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
2. ผูเขารวมมีความพึงพอใจตอการมีสวนรวมในการสัมมนา 
ผลลัพธ/ตัวชี้วดัความสาํเร็จ 

1. มหาวิทยาลัยมีขอเสนอกลยุทธการกาวสูสากลที่ไดจากที่ประชุม 
 

5.  กิจกรรมดําเนินงาน มีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 
1. มีการประชุมระดมความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธการกาวสูสากล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ

จัดเตรียมการนําเสนอ 
กลุม 1  กลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุชภาพ  
กลุม 2  กลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
กลุม 3  กลุมสํานักวิชาดานสังคมศาสตร 
กลุม 4  กลุมนานาชาติ และหนวยงานสนับสนุน 

2. มีการนําเสนอผลการระดมความคิดเห็น และรับฟงขอคิดเห็นจากอธิการบดีและผูบริหาร  
 

6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 
 วันที่ 14 - 15 ตุลาคม 2560 
 
7.  สถานที่ดําเนินงาน 
 โรงแรมประสานสุข วิลลา บีช รีสอรท อ.สิชล  จ.นครศรีธรรมราช 
 
8.  หนวยงานรับผิดชอบ 
 สวนแผนงานและยุทธศาสตร   
 
9.ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สํานักวิชา และหนวยงานที่เก่ียวของมีแนวทางการดําเนินงานและมีกลยุทธกาวสูสากลที่ทรง   
    ประสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลัยสามารถประกาศนโยบายใหป 2561 เปนปแหงการกาวสูสากลไดอยางสมบูรณ  
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